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VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 

 

Ve dnech 12. a 13. října 2012 proběhly volby do zastupitelstva Středočeského kraje. Z 
398 zapsaných voličů z obou částí obce se účastnilo 119 voličů se 113 platnými hlasy, 
což představuje 29,9 % volební účasti. Výsledná listina: 

 

číslo politická strana hlasů v % 

70 ODS – Občanská demokratická strana 31 27,43 

43 KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy 28 24,77 

60 ČSSD – Česká strana sociálně demokratická 16 14,15 

29 TOP 09 10 8,84 

68 Koalice KDU-ČSL, SNK a nezávislí 7 6,19 

78 Hnutí na podporu hasičů 7 6,19 

 
Dalších 7 volených politických stran v obci nedosáhlo hranice 5 % hlasů. 

 

ČINNOST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

 

Zastupitelstvo obce pracovalo o 9 členech v nezměněném složení: starostka Radka 
Nováková, místostarostové Jaroslava Šermauerová, Martin Hušner, členové Lukáš 
Kmoch, David Valach, Jan Domitrek, Blanka Apltauerová, Emílie Hamtáková a Eva 
Albrechtová. Během roku se uskutečnilo 10 jednání ZO, jen schůze 14. května byla pro 
nepřítomnost nadpoloviční většiny zastupitelů zrušena. Na OÚ proběhla personální 

změna a 31. srpna z rodinných důvodů ukončila Martina Libichová pracovní poměr. 
Novou účetní se stala po výběrovém řízení Jitka Valachová. 

 

Rozpočet obce 
Obec v roce 2012 hospodařila dle rozpočtu: příjmy 3 430 100 Kč, výdaje 4 476 000 

Kč, přičemž schodek měly pokrýt úspory z předchozích let. Během roku přijalo OZ 7 

rozpočtových opatření, čímž se upravily příjmy na 4 282 551 Kč a výdaje na 5 691 780 
Kč. Návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2013 schválilo ZO 17. prosince ve výši 41 814 
229 Kč. Navýšení odráží skutečnost přijetí dotace a úvěru na stavbu ČOV a kanalizace. 

 

Dotace a granty 
Obec získala z Programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu 
(SZIF) dotaci na projekt Splašková kanalizace a ČOV v obci Rostoklaty ve výši 25 893 
387 Kč (viz kanalizace). Dotaci ve výši 420 000 Kč získala obec z Programu záchrany 
architektonického dědictví Ministerstva kultury na obnovu kostela sv. Martina. 

 

Poplatky občanů 
Roční poplatky za svoz komunálního odpadu činily 500 Kč na jednoho trvale hlášeného 
občana. Platby za psy zůstávají neměnné: 100 Kč za prvního psa a 150 Kč za každého 
dalšího psa. Obec objednala 2x svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. 

Občané přiváželi odpad na náves v Nové Vsi II a před OÚ Rostoklaty, odkud byl 

odvezen svozovou firmou Nykos, a.s. 

 

Obecně závazná vyhláška 

ZO vydalo 17. prosince 2012 OZV č. 1/2012 o poplatku za komunální odpad, upravující 
výši ročního poplatku na 600 Kč, vybírané nově od roku 2013 za každého poplatníka, 
fyzickou osobu žijící v obci trvale i přechodně v nemovitostech na území katastru obce. 
Touto vyhláškou se zrušila OZV č. 1/2011. 

 

OSADNÍ VÝBOR NV II 

 

Členové Osadního výboru (poradního orgánu ZO) se aktivně zúčastňují jednání za 

zájmy občanů místní části Nová Ves II. Za rok 2012 uspořádali několik akcí pro tamní 
občany a vyvolali jednání ohledně přemístění autobusové zastávky. Obec přispěla na 
pořádání kulturních akcí částkou 3 000 Kč. 
     V rámci svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu, objednaného OÚ, svolal 
Osadní výbor v sobotu 14. dubna brigádu v podobě jarního úklidu v Nové Vsi II. MAS 

Pošembeří vybavilo brigádníky pytli s propagačními materiály oproti zaslání dotazníku 

o proběhlé akci. Příchozí se rozdělili na skupiny. Při úklidu (sběr papíru, vyřezání roští, 
stará tráva), se upravila také veřejná prostranství (natřena informační tabule, veřejné 
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květináče). Spojovací cesta z Rostoklat do Nové Vsi, byla vyklizena od nejrůznějších 

komunálních odpadků. Závěr úklidu zpříjemnilo občerstvení. 
     23. června uspořádal Osadní výbor vlastní Dětský den pod názvem Těšíme se na 
léto. Od 14 hodin soutěžily děti v disciplínách (hod na terč, skok v pytli, skok přes 
švihadlo, jízda na kole, obruče, hod na cíl a lovení rybek). Dále proběhla akce 
Novoveský maškarní rej, kdy děti na náves dorazily v kostýmech víly, námořníka, 
čerta, piráta, nebo cikánky. K přehlídce se rozdaly bublifuky, pískací balónky a děti si 
domů odnesly pastelky. Akce byla doprovázena opékáním špekáčků a papírovým 

ohňostrojem. Akci zaštítilo několik sponzorů z Nové Vsi II. 

 

Přesunutí autobusové zastávky 
V Nové Vsi II došlo k dopravní nehodě, kdy řidička jedoucí od Českého Brodu nezvládla 

vůz na vlhké vozovce, narazila do svodidel u Nebeského rybníka a byla vymrštěna do 
autobusu linky 426, do něhož nastupovali cestující. Došlo ke zranění lidí v osobním 
vozidle, na místě zasahovala záchranná služba i hasiči. To byl podnět pro OV k řešení 
bezpečnosti místa. OV již dříve požadoval po ZO zpomalovací pruhy, ale nepředložil 

mapu se zákresem ani souhlasy vlastníků nemovitostí v blízkosti zpomalovacích pruhů. 
Na pozvání OV navštívil místo dopravní expert a poslanec Stanislav Huml, který OV a 
ZO doporučil přemístit zastávku na Český Brod od čp. 8 k dětskému hřišti, osadit 

značení „obytná zóna“ a vyznačit zpomalovací pruh. 11. září proběhlo šetření za účasti 
zástupců Dopravního inspektorátu Policie ČR, odbory dopravy MěÚ Český Brod i 
Krajský úřad, autodopravců ROPID, ČSAD a ZO se závěrem přesunutí zastávky od čp. 
8 před (směr Český Brod) ke hřišti před čp. 26 s vyznačením omezení rychlosti, dále 
doporučil i přemístění autobusové zastávky směrem na Rostoklaty. Odbor dopravy 
vydal povolení k přesunu obou zastávek a v říjnu byla výběrovým řízením vybrána fy 

AVE, s.r.o. Kolín. Vzhledem k tomu, že inspektorát požadoval nasvícení zastávky a 
vzhledem k nákladům obce za přípravy kanalizace rozhodlo ZO o zhotovení pouze jed-
né zastávky ve směru na Český Brod za 80 653 Kč. Nové umístění zastávky pobouřilo 
členy OV, kteří 14. listopadu žádali zastavení prací. ZO rozhodlo dokončit přemístění 
zastávky podle vydaného stavebního povolení. 

 

STAVEBNÍ ČINNOST 

 

Přípravy stavby kanalizace a ČOV 
V březnu 2012 doporučil SZIF projekt výstavby splaškové kanalizace a ČOV na území 
Rostoklat jako jednu ze 13 projektových žádostí Programu rozvoje venkova vybraných 
ze 110 žadatelů pro udělení dotace. Pozitivum pro rozhodování představovalo zahrnutí 
solárního systému na ohřev užitkové vody v podobě kolektoru na střeše ČOV. 
     V červnu byla se SZIF podepsána dohoda o poskytnutí dotace ve výši 25 893 387 
Kč. Od února se připravovala zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Připravované 

výběrové řízení (VŘ) na zhotovitele díla bylo v květnu zrušeno dle § 84 odst. 2 písm. 
e) zákona 137/2006 Sb. Mezitím 1. dubna Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo 
vyhlášku č. 230/2012, jež stanovuje podrobnosti o veřejných zakázkách na stavební 
práce. Plánované VŘ bylo zrušeno, vyhláška obci ukládá zadat zpracování dokumen-
tace pro provádění stavby před vyhlášením VŘ na zhotovitele. 18. července schválilo 
ZO pořízení dokumentace u fy RECprojekt. Administrátorem výběrového řízení se stala 

fy Stavební poradna s.r.o., České Budějovice. Obec nechala zřídit účet u ČSOB pro 
jistiny uchazečů o VŘ. 
     Výše příspěvků za připojení ke kanalizaci zůstává pro přihlášené občany od 12. 3. 
2007 nezměněna: 8 000 Kč za nemovitost, ačkoliv se podmínky dotačního titulu po 4 
letech změnily. Z 90 % (vč. DPH) se podíl hrazený dotací snížil na 70 % a 30 % obec 
uhradí pomocí úvěru s delší splatností. Občané byli s úpravou financování informováni. 

 

Dokončení infrastruktury u Křížku 
ZO jednalo v průběhu roku se zástupci Občanského sdružení Rostoklaty U křížku (vzni-
klo 12. dubna 2010) za účelem dokončení a zkolaudování komunikace a veřejného 
osvětlení v lokalitě Palace Reality. Na schůzce 18. června na OÚ obec sdružení navrhla 

řešení: 1) převzetí pozemku budoucí komunikace, 2) zpracování projektové dokumen-
tace a 3) získání dotace na dokončení stavby s podmínkou, že se sdružení zaváže 
uhradit podíl dotace. Probíhalo jednání s vlastníky pozemků a projektant vyčíslil přibliž-
né náklady na stavební práce (asfaltová komunikace 3 300 000 Kč a 400 000 Kč osvět-

lení). Tím, že není pozemek komunikace s kanalizací v majetku obce, ale v soukromém 
vlastnictví a kanalizační vedení neprošlo tlakovou zkouškou, vypadly obě lokality (u 
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křížku) Palace Reality i Robo Invest z projektu výstavby kanalizace. Po schůzce 6. 

listopadu nakonec po doporučení právníka ZO neschválilo převod komunikace (parc. 
406/6) na obec. 

 

Opravy komunikací 

V úseku od státní silnice ke kostelu na silnici III 24513 se od stavby vodovodu (2003) 
na některých místech mírně propadl povrch silnice a při deštích se v místech propadu 
pravidelně tvořily kaluže ohrožující přilehlé domy vsakováním vody a vlhkostí. Po stíž-
nostech občanů se obec obrátila na správc Krajskou správu a údržbu silnic, s níž se po 
zamítnutí vysprávky jednotlivých míst (čímž by se problém přesunul před jiné domy), 
dohodla na opravě 1/3 vozovky. Po 12. červnu proběhla oprava vyfrézováním pásu v 
místech vedení vodovodního řadu a po dobu prací byl průjezd od křížku veden 

objízdnou trasou okolo fotbalového hřiště. 
     Oprava místní komunikace proběhla v červenci také v Nové Vsi II, a to metodou 
tepelné aktivace a výtluky byly doplněny novým asfaltem. 

 

Rekonstrukce železniční zastávky 
Začátkem prosince zahájili pracovníci Českých drah rekonstrukci čekáren na železniční 
zastávce Rostoklaty, v rámci modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly. Ve 
směru na Prahu čekárnu z poloviny ubourali a zbytek byl kompletně zrekonstruován 
(zdi, stropy, střecha, nový vchod, dlažba i lavice). Protější čekárna byla adaptována 
podobným způsobem. Obec se každoročně podílí na úpravě okolí nástupišť a čekáren, 
obstarává sečení trav. 

 

KOSTEL SV. MARTINA 

 

V květnu 2012 postavila firma Gema Art Group, a. s. okolo věže v rámci reklamačního 
řízení lešení, aby obnovila nátěry fasády. Původní nátěr zhotovený podle podmínek 
NPÚ vápennou barvou totiž nebyl stálobarevný a vykazoval vady, roztékal se zejména 
po deštích. Nový nátěr aplikovali pracovníci dodavatele barvy koncem července, a to 
po dohodě s fy Gema Art Group, která plně hradila náklady spojené s reklamací. 

 

Rekonstrukce kostela pokračovala i letos. Ministerstvo kultury obci udělilo v červnu 
2012 z Programu záchrany architektonického dědictví dotaci 420 000 Kč na obnovu 
vnějšího pláště, dokončení odvlhčení a odvodnění objektu. ZO, projektant a Ing. Leoš 

Udatný a Miloš Herzog za technický dozor společně stanovili rozsah prací dle výše 
dotace. 10. dubna proběhlo výběrové řízení ze 4 nabídek a obec uzavřela smlouvu o 
dílo s firmou Status Stavební, a.s. z Humpolce s nejnižší nabídkou 1 488 752 Kč s DPH 
za zhotovení fasády, truhlářských prvků a obnovu kamenných ostění. S ohledem na 
výši dotace se rozhodlo o realizaci výměny truhlářských prvků. NPÚ požadoval 
obnovení zazděného jižního vchodu. Firma Status v červnu zaměřila vchodové dveře a 
okna a v srpnu odvezla dveře do truhlárny k repasi. V říjnu vyměnila 7 oken, vstupní 

dveře do kostela i věže a zřídila tvarovou kopii dveří pro budoucí jižní vchod 
(plánovaný v roce 2013). Celkové náklady byly vyčísleny na 516 117 Kč s DPH. Průběh 
rekonstrukce sledoval Miloš Herzog a závěrečnou kontrolu kvality provedli pracovníci z 
NPÚ a odboru památkové péče MěÚ Český Brod, kteří neshledali závady. 

 

V říjnu jednaly starostka Radka Nováková a členka ZO Emílie Hamtáková s odborným 
restaurátorem o záměru zrestaurování movitého mobiliáře v kostele. Restaurátor pro 
zahájení prací doporučil obci zakoupit průmyslový vysavač, dalším krokem by mělo být 
vyčištění lavic suchou cestou. Obec zakoupila vysavač do 10 000 Kč.    

 

Sbírka na opravu kostela sv. Martina byla během roku 2012 navýšena o 16 302,58 
Kč s konečným zůstatkem 407 142,58 Kč ke dni 31. prosinci 2011. Z účtu je měsíčně 
odečítán poplatek 20 Kč za výpis. 

 

SPOLKY A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE 

 

Příspěvky na spolkovou činnost 
S ohledem na stavbu kanalizace nemohla obec překročit rozpočet podporovaných akcí. 
ZO rozhodlo o udělení příspěvku místním sdružením v celkové výši 49 000 Kč: Sbor 
dobrovolných hasičů 21 000 Kč (5 akcí), Rybářský spolek 15 000 Kč (2 akce), TJ Sokol 
Traverza 10 000 (1 akce) a Osadní výbor 3 000 Kč (3 akce). Z pravidelných akcí byly v 

prosinci odvolali SDH Mikulášskou diskotéku a Myslivecké sdružení Poslední leč. Hasiči 

nakonec vraceli část příspěvku z Letního festivalu, který se uskutečnil v menším počtu 
(1x), než organizátoři plánovali. 
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Sbor dobrovolných hasičů 
Jednotka SDH Rostoklaty vyjížděla v průběhu roku 2012 k zneškodnění dvou požárů. V 
sobotu 17. března ve 12,00 byl nahlášen požár trávy ve višňovém sadu v Tuchorazi. K 
požáru byly přivolány jednotky HZS Český Brod, SDH Kostelec nad Černými lesy, JPO 

Poříčany a JPO Rostoklaty. 
     Druhý výjezd proběhl 14. srpna k požáru místní stodoly u čp. 12. Poplach vyhlásil 
dispečink ve 23.57 a do 10 minut byla pětičlenná jednotka ve složení Martin Vavrek, 
Jan Vavrek, Miroslav Kaše, Pavel Svatoň a Petr Svatoň na místě. Ze střechy stodoly 
šlehaly plameny, na místě již zasahovaly 2 jednotky z Českého Brodu a po dohodě s 
velitelem zásahu SDH Rostoklaty začala doplňovat vodu do CAS z místního hydrantu. 
Mezitím dorazily další 2 jednotky SDH Úvaly. Po 20 minutách byl oheň pod kontrolou a 

po 3 hodinách byl požár dohašen. Objekt byl zaplněný dřevem, nepořádkem a 
jednotky vyklízely a likvidovaly skrytá ohniska. Trámovou konstrukci bylo nutné 
strhnout. V 03.05 jednotky odjely na základny a požární dohled převzala jednotka 
Úvaly. V 7.30 SDH Rostoklaty dorazil se starostkou obce na místo požáru a do 9 hodin 

provedl kontrolu a přebírku. Škoda způsobená nedbalostí cizí osoby dosáhla 100 000 
Kč, ale podařilo se uchránit majetek ve výši 2 000 000 Kč. 
     SDH upozornil zastupitelstvo na špatný stav baterií zásahového vozidla a požádal o 

zakoupení baterií nových, s čímž ZO souhlasilo. 

 

Hasičské závody Rostoklaty 
V sobotu 19. května se na fotbalovém hřišti v Rostoklatech konal 12. ročník závodů v 

požárním útoku v rámci Podlipanské ligy. Za pěkného počasí zahájil klání „Rostoklatský 
rozstřel“, po němž nastoupily 3 týmy přípravky (děti 3-6 let). Ve dvou útocích se zde 
poprvé utkaly i rostoklatské děti a obsadily hned 1. místo. Následovala družstva dětí a 
žen, které obsadily s časem 28,32 sekund 2. místo z 6 družstev. Ženy zabodovaly i v 
rozstřelu, kde po vyčerpávajícím semifinále a finále porazily družstvo z Kostelce nad 
Černými lesy a pohár zůstal v Rostoklatech. Mužské družstvo po zranění jednoho člena 
v prvním pokusu a za pomoci posily z SDH Bulánka získalo jen 9. místo z 11 pozic. 

 

Kulturní akce 
Členové SDH Rostoklaty uspořádali v roce 2012 několik tradičních akcí pro veřejnost. 
V sobotu 18. února to byl Hasičský country bál v Kulturním domě, s vystoupením 

country skupiny Kanci. Součástí večera byla soutěž o stylově nejlépe oblečený pár a 
tombola. 30. dubna připravili u rybníka Pálení čarodějnic a obnovené stavění máje. 
Děti opékaly vuřty a dospělí klobásy, maso a točilo se pivo. 
     Jednou z největší akcí pořádanou hasiči byla 2. června oslava Dětského dne. 
Sobotní den na fotbalovém hřišti zahájily v 9.00 hodin mažoretky z I. ZŠ Žitomířská z 
Českého Brodu. Následovaly dovednostní a sportovní soutěže pro děti a dospělé. 
Podruhé se před domácím publikem představila přípravka malých hasičů SDH Rosto-

klaty. Premiéru měla hudební skupina Poškole band pod vedením Rudolfa Rigy. Kolem 
13 hodiny se vyhlásily výsledky soutěže. V plánu bylo od 20 hodin zahájení promítání 
Letního kina. 
     Další akcí byl 3. ročník Rostoklatské drakiády, uskutečněný v sobotu 13. října 
na fotbalovém hřišti. Od 10 hodin probíhala nejen přehlídka, ale i soutěž o největšího, 

nejatraktivnějšího a nejdéle létajícího draka. Zúčastnilo se přes 50 dětí. Akce byla 

zajištěna občerstvením a Michaela Havrdová zajistila nápoje. 

 

TJ Sokol Traverza 
Traverza Rostoklaty uspořádala letos na hřišti 2 kulturní akce pro veřejnost. V sobotu 

23. června se konala pod otevřeným nebem Sportovní zábava s doprovodem hudební 
kapely Syntéza. Další hudební akci zorganizovali členové TJ Sokola 1. září, kdy se na 
pódiu pod fotbalovou tribunou vystřídaly kapely Emma a Medvěd 009. Obě kapely 
spojuje osoba známého saxofonisty, kytaristy a novoveského občana Rudolfa Rigy. 
Návštěvnost přesáhla 120 fanoušků obou kapel. 

 

Rybářský spolek 
V letošním roce došlo k personální změně ve vedení Rybářského spolku. Novým jedna-
telem se stal Lukáš Dobřanský. V rámci úklidu 14. dubna členové spolku natřeli lavičky 
u rybníka na návsi a zahájili úpravu odtoku. V červenci vyklidili Lukáš Dobřanský s 

předsedou Jakubem Hamtákem černou skládku za železničním mostem na straně k 

Tuklatům. Zorganizovali také několik tradičních akcí pro členy i občany. 
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     12. května se u rybníka konaly rybářské závody Otevírání rybníka. V soutěžním 

rybolovu se po losování míst v 8 hodin utkali dospělí s dětmi, pokud na místě složili 
startovné 100/50 Kč. K poslechu, tanci, občerstvení hrála kapela Ambroso. 1. září se 
za nepříznivého počasí odehrálo u rybníka Loučení s prázdninami. V 10 hodin začala 
soutěž v dovednostních disciplínách: chůze na chůdách, slalom s míčem, jízda na 
tříkolce a pozornost vzbudilo vedle rybek dřevěných lovení i živých ryb. Děti také 
vyzkoušely malování na obličej od Michaely Havrdové. Celkem se zúčastnilo 38 dětí a z 
rybníka se podařilo vylovit 84 malých ryb, které Rybářský spolek odvezl do rybníka u 

Břežan. Občerstvení nabízelo limonády, pivo, tatranky, vuřty, ale i nově párky v rohlíku 
od Rudolfa Rigy a grilované klobásy. 

 

Výlov rybníka 

V sobotu 20. října za sychravého dopoledne proběhl nepříliš častý výlov rostoklatského 
rybníka. Od 7 hodin rybáři čistili hladinu rybníka od spadaného listí a dalších nečistot 
důmyslně vyrobenou soustavou latí a napnutých lan. Připravilo se občerstvení (čaj, 
grog, rum), rozpálil se gril, za chvíli členové SDH naplnili kádě s vodou a roztáhla se 

síť. Po 10 hodině začal výlov, zpestřený skokem skupiny otužilců se zakladatelem spol-
ku Josefem Navrátilem. Dlouholeté nánosy bahna stěžovaly vytažení sítě, ale nakonec 
se vytáhlo 33 velkých kaprů a odhadem 400 převážně karasů, jež si odvezl Rybářský 

spolek z Břežan. Členové SDH po výlovu očistili síť proudem vody. 

 

Myslivecké sdružení 
Ani členové Mysliveckého sdružení nezaháleli. V lednu připravili Myslivecké halali, 

podpořené obecním příspěvkem 10 000 Kč a 8. května se konaly ve sdružení pro velký 
zájem dvoje zkoušky vloh psů, nejprve samostatné zkoušky vloh ohařů (16 psů) a 
následovaly zkoušky vloh ostatních plemen v počtu 15 psů. 

 

UDÁLOSTI 

 

Hřbitov a Břežany II 
V důsledku úspory obecního rozpočtu vypověděly Břežany II obci Rostoklaty k 31. 12. 

2011 dohodu o poskytnutí příspěvku na provoz a údržbu místního hřbitova ve výši 4 

500 Kč/rok. Břežany se připojily ze zákona o pohřebnictví k obci Černíky. Stávající 
hrobová místa břežanských občanů zůstávají nezměněna. Rostoklatský hřbitov i nadále 
využívají obce Rostoklaty (Nová Ves), Tismice (Limuzy) a Tuklaty (Tlustovousy). Obec 
je od roku 2011 majitelem i správcem hřbitova. 

 

Pronájem Nebeského rybníka 
Obec 1. ledna pronajala Františkovi Dlouhému z Nové Vsi II Nebeský rybník za účelem 
sportovně rekreačního rybaření formou „Chyť a pusť “. Podmínkou k přihlášení zájemců 
je 300 Kč poplatek určený na nákup ryb a krmiva. Společně s Osadním výborem, který 
chce s rybáři součinně zajišťovat údržbu přiléhajícího dětského hřiště, proběhne každý 

rok soutěž v rybářských závodech. 

 

Krádež mříží od kanalizace 
V lednu neznámí pachatelé odcizili celkem 4 mříže od kanálů dešťové kanalizace, čímž 

ohrozili bezpečnost a zdraví na obecních komunikacích. Nové mříže vyrobilo v krátkém 

čase zámečnictví Procházka z Nové Vsi II. Svědci uvedli, že pachateli byli místní 
nejmenovaní mladíci.  

 

Poškození veřejného osvětlení 
Silný mráz zavinil popraskání a přerušení kabelového vedení veřejného osvětlení, které 
je uloženo v zemi. V Nové Vsi II nesvítily sloupy od spínacího bodu podél hlavní silnice 
a v Rostoklatech následkem mrazu nesvítil hřbitov. Oprava si vyžádá nemalé časové i 
finanční nároky pro objednání výkopových prací a výměny poškozených kabelů. 

 

Těžba lupku u Břežan 
Po nesouhlasné petici rostoklatských občanů a především nesouhlasu břežanských 
občanů při veřejném projednávání změny územního plánu obce, která mj. zahrnuje 
zřízení výsypek v lokalitě Bělka na těžbu žáruvzdorných a pórovitých jílů (lupku), se 
ZO Břežany II rozhodlo vyhlásit 10. března referendum ohledně souhlasu/nesouhlasu s 

vybudováním výsypek a zahájením těžby fy České lupkové závody, a.s. na 40-50 let. 
Zúčastnilo se 40,64 % břežanských voličů, kteří vyjádřili většinový nesouhlas v 

otázkách: výsypky 71 Ano, 129 Ne a těžba 67 Ano, 134 Ne (3 občané se zdrželi). I 
přesto, že referendum splnilo podmínky pro platnost, byl výsledek napaden a o 
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platnosti rozhodoval Krajský soud v Plzni a Nejvyšší správní soud nakonec 29. srpna 

uznal platnost referenda. ZO Březany II musí vyjmout umístění výsypek ze změny 
územního plánu. Prostor lomu je stále v platném územním plánu a hrozí, že těžba 
bude zahájena. Mezitím vzniklo 30. ledna občanské sdružení Zelená stráň – sdružení 
ochránců přírody, jež má sdružovat odpůrce těžby v Břežanech II, ale také příznivce 
ochrany životního prostředí v okolí našich obcí. Členskou základnu tvoří: Ing. Čestmír 
Kocian z Tuklat, Petr Jenšovský z Tuklat, Jitka Kratochvílová z Břežan II, Karel Stehlík z 
Vyšehořovic a Radka Nováková z Rostoklat. OS bude nezávisle na funkčním období 

členů ZO přizván jako účastník správních řízení i jednání o územních plánech obcí. 

 

Petice proti kamionové dopravě 
Obec Rostoklaty vydala Petiční arch za snížení kamionové dopravy na silnici III/24513 

z Rostoklat do Břežan II. Důvodem je značný nárůst kamionové a nákladní dopravy za 
posledních několik let, zkracující si úsek přes obec a železniční nadjezd z D1 na D11. O 
omezení tonáže na železničním mostu, který je ve špatném technickém stavu a při 
průjezdu nákladních vozidel i autobusů silně otřásá, byla vedena jednání  s Policií ČR, 

Krajským úřadem i odborem dopravy při MěÚ Český Brod, ale bezúspěšně. K petici do 
31. března místní občané připojili 90 podpisů. V dubnu byla petice s žádostí o řešení 
dopravní situace včetně fotodokumentace stavu mostu odeslána na Krajskou správu a 

údržbu silnic Středočeského kraje. V květnu provedla fy Pontex, s.r.o. prohlídku stavu 
mostu a zjistila méně závažné škody (degradace betonu a koroze), což Krajská správa 
nepovažuje za důvod k omezení tonáže. Namísto toho nechala v červnu vyspravit díry 
a vymletou levou část vozovky od OÚ k mostu. 

 

Podvodní pracovníci 
Koncem května došla na OÚ stížnost, že 2 Romové navštívili několik starších obyvatel v 
obci s tím, že jsou pracovníky společnosti ČEZ a nesou jim přeplatek za elektřinu. 
Občané odhalili podvod a vykázali Romy z domu. Obec uvědomila Policii ČR a obeslala 
varování ještě týž den občanům zapojeným v systému SMS. 

 

Nové služby obchodu smíšeného zboží 

Smíšené zboží pana Rudolfa Bumby v čp. 32 nabízelo od letošního roku občanům nové 
služby. Zřídil internetový e-shop, kde si mohou lidé zvolit rozvoz zboží v dopoledních a 
odpoledních hodinách domů. Obchod nabízí objednávky dárkových košů a také točenou 

zmrzlinu. Otevírací doby obchodu byla od pondělí do pátku 6.30-11 a 14.30-18 hodin. 
V sobotu od 6.30 do 10.30 a v neděli od 13.30 do 17 hodin. 

 

Obnova zeleně 

Během letošního roku bylo pokračováno s kácením stromů v Nové Vsi II. Jednalo se o 
jasany ztepilé u vodoteče v severní části obce (jeden byl nebezpečně nakloněný na 
soukromou zahradu), lípy na návsi byly prohnilé s nebezpečným větvením, topoly u 
nebeského rybníka byly velmi proschlé a 2 ořešáky uvolnily místo na dětském hřišti. 

 

Doplnění dětského hřiště 
Společnost ROBO Invest věnovala v říjnu 2012 obci sponzorský dar ve výši 50 000 Kč 
na doplnění dětského hřiště v Rostoklatech. Obec z daru pořídila síťovou houpačku tzv. 
orlí hnízdo. 

 

Klub Chroustík 
V zasedací místnosti OÚ zahájila 17. října činnost tvořivá dílna pro děti pod názvem 
Klub Chroustík. Pod vedením místostarostky Jaroslavy Šermauerové se zde každou 
středu odpoledne scházejí děti k vytváření nejrůznějších dekorací z papíru, přírodních 
materiálů, látek nebo moduritu. Na prvních schůzkách vytvářely děti např. housenky z 

listí, zvířátka z kaštanů s výstavkou prací v přízemí OÚ. Také děti  vydlabávaly dýně a 
připravovaly  vánoční ozdoby pro zdobení vánočních stromů. Při každé schůzce je pro 
děti připraveno pití i svačina. 

 

Vánoční svátky 

Rozsvěcení vánočního stromu v obou částech obce patří nemyslitelně k prosincovým 
tradičním akcím. Pod vedením Jaroslavy Šermauerové v nově otevřeném Klubu Chrou-
stík děti vyráběly vánoční ozdoby pro nově vysazený strom, který se rozzářil 5. 
prosince v 15.30 před OÚ. Nejen pro děti byly odpoledne připraveny teplé nápoje, 

cukroví a také pěvecké vystoupení dětí s Rudou Rigou s doprovodem Martinem Peckou. 
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     Osadní výbor uspořádal rozsvěcení vánočního stromu v Nové Vsi II 8. prosince 

v 13 hodin. Zdobení stromečku doprovázelo občerstvení a příchod Mikuláše a Anděla, 
kteří hodným dětem nadělili balíčky se sladkostmi. 
     Téhož dne proběhla v Kulturním domě Mikulášská besídka s vystoupením nově 
vznikajícího pěveckého sboru Rudy Rigy a loutkové Kašpárkovo divadlo mělo pro děti 
připravenou pohádku O perníkové chaloupce. Zakončení roku obstaral silvestrovský 
ohňostroj 31. prosince od 19. hodin na fotbalovém hřišti. 

 

Upomínkové předměty 
Obec v prosinci 2011 vydala kalendář na rok 2012 s historickými vzpomínkami z obcí 
Rostoklaty a Nová Ves II. za 150 Kč. Mimo něj si mohli občané zakoupit upomínkové 
předměty s motivy obce: hrníček se znakem obce za 75 Kč a letecké snímky obou obcí 

z roku 2002 za 100 Kč. 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

Obyvatelé a domy 

 

stav ke dni 31. prosince 2012 podle informací OÚ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
V souladu s pravidly GDPR je celková statistika k nahlédnutí pouze na Obecním úřadě dle  
Zákona o kronikách obcí  

§ 4 - Nahlížení do kroniky a využití kroniky 

Předpis č. 132/2006  
 
Do kroniky může každý nahlédnout ve vymezené době na obecním úřadě; pokud je nahlížení 
umožněno do kroniky ručně psané nebo do kroniky v podobě tištěné vázané papírové knihy s 
číslovanými listy, děje se tak pod dohledem kronikáře. 

narodili se: (13)

zemřeli: (4)

   Strnadová Marie – Nová Ves II

   Čipkala Petr – Rostoklaty

   Škopová Aurelia – Rostoklaty

   Kříž František – Nová Ves II Nová Ves II: 57 mužů, 42 žen

Domů: 204 (celkem)

Domů: 162 (Rostoklaty)

domů: 42 (Nová Ves II)

Obyvatel: 481 (celkem)

(240 mužů, 241 žen)

Rostoklaty: 183 mužů, 199 žen

nejstarší občané: (5)

nové domy – čp (5)


